
DISPOSIÇÕES
PRELIMINARES

COMPOSIÇÃO

O Poder
Legislativo :

É exercido pela CLDF

É representado pelo Presidente da CLDF

Judicialmente , é representado
pela Procuradoria-Geral da CLDF

A CLDF :

É composta de Deputados Distritais , representantes do povo , eleitos e investidos na
forma da legislação federal

Tem sua competência atribuída pela LODF e pela Constituição Federal.

Art. 1º

SEDE

A CLDF tem sede em Brasília (Capital Federal)

A CLDF poderá reunir-se ,
temporariamente , em qualquer
lugar do DF , desde que:

1. ocorra motivo relevante E de
conveniência pública ; ou

2. Haja acontecimento que impossibilite
o seu funcionamento na sede

Atenção: não se trata de mudança de
sede, mas apenas uma reunião
temporária em outro ponto do DF

Art. 2º

SÍMBOLOS

A CLDF adotará os
símbolos oficiais do DF

Art. 2º, § 2º

LEGISLATURA A legislatura :
Inicia-se com a posse dos Deputados, em
1º de janeiro do primeiro ano da legislatura

Será designada pela sua sequência ordinal (1ª, 2ª, 3ª, etc.)

Art. 3º

SESSÃO
LEGISLATIVA

SESSÃO
LEGISLATIVA
ORDINÁRIA

Composta de dois
períodos legislativos :

De 1º/02 a 30/6 (1º período legislativo)

De 1º/08 a 15/12 (2º período legislativo)

O Período de 1º/07 a 31/07 e de 16/12 a
31/01 compõe o recesso legislativo

Se qualquer das datas para o início de cada período legislativo
(1º/02 ou 1º/8) cair em um sábado, domingo ou feriados será
transferida para dia útil seguinte (art. 4º, § 1º)

SESSÃO
LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA

As sessões legislativas extraordinárias - SLEs ocorrem na hipótese de
convocação extraordinária da CLDF durante os períodos de
recesso legislativo (1º/07 a 31/07 e de 16/12 a 31/01)

Hipóteses de convocação extraordinária da CLDF:

I - pelo
Presidente :

1. decretação de estado de sítio ou estado
de defesa que atinja o território do DF;

2. intervenção no DF;

3. recebimento dos autos de prisão de
Deputado Distrital , na hipótese de
flagrante de crime inafiançável;

4. posse do Governador e
Vice -Governador;

II - pela Mesa Diretora OU a
requerimento de 1/3 dos Deputados

Para apreciação de ato do
Governador do Distrito
Federal que importe crime de
responsabilidade ;

III - pelo Governador do DF , pelo
Presidente da CLDF ou a requerimento
da maioria dos seus membros :

Em caso de urgência OU
interesse público relevante ;

IV - pela comissão representativa Nas hipóteses estabelecidas na LODF

Art. 67 da LODF

Art. 4º
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